
PAPIER

Wel
Schoon en droog zoals:
√  kranten en tijdschriften
√  folders (zonder plastic   
 hoesje)
√ kopieerpapier
√ enveloppen
√ kartonnen dozen en   
 verpakkingen
√ eierdozen

Niet
Nat en vies papier of 
karton zoals:
X kof� e� lters (= groente-  
 en fruitafval / restafval)
X vochtige doekjes
 (= restafval)
X luiers (= restafval)

Met plastic, kunststof of
ander materiaal zoals:
X behang, ordners en
 opbergmappen 
 (= restafval)
X enveloppen met plastic
 bubbeltjes, 
 geplasti� ceerde
 verpakking (= restafval)
X Pizza dozen (= restafval)

GLAS

Wel
Glas voor verpakking
(met dop of deksel) zoals:
√ voedselpotten voor
 bijvoorbeeld pastasaus
 of groente
√ Olijfolie� essen en   
 kruidenpotjes
√ Drank� essen zoals   
 sap- en wijn� essen
√ Cosmetica� esjes
√ Parfum- en crèmepotjes

Niet
Alle andere soorten glas:
X vuurvast glas zoals
 ovenschalen en 
 theeglazen (= restafval)
X (kristallen) glazen,
 vensterglas, vazen,
 spiegels (= restafval)
X lampen en tl-buizen
 (= klein chemisch afval)
X glas van fotolijsten 

GFT *

Wel
Groente-, fruit- en 
tuinafval:
√ Aardappelschillen
√ Bloemen en (kamer-)  
 planten
√ Kof� edik en kof� e� lters 
√ Etensresten (gekookt,   
 gebakken, rauw)

Niet
X Gekleurd/ bedrukt 
 keukenpapier en   
 servetten (= restafval)
X Sigarettenpeuken en   
 -as en as van de 
 barbecue (= restafval)
X Kof� epads en    
 theezakjes (= restafval)
X luiers (= restafval)
X kattenbakgrind 
 (= restafval) 
X buxusstruik met   
 buxusmot of Japanse  
 Duizendknoop

TEXTIEL

Wel
Redelijk schoon textiel
zoals:
√ Kleding
√ Handdoeken
√ Vaatdoekjes
√ Tafellakens
√ Gordijnen
√ Lappen stof
√ Knuffelbeesten
√ Schoenen, tassen,   
 riemen
√ Sjaals en hoeden

Niet
X sterk vervuild of nat
 textiel = restafval)
X textiel met verfvlekken
 of chemicaliën 
 (= restafval)
X vloerbedekking 
 (= grofvuil)

RESTAFVAL EN 
PLASTIC
Wel
Restafval is huishoudelijk 
afval dat nog overblijft. 
In Groningen horen 
ook plastic, blik en 
drinkpakken bij het 
restafval. Stop de 
verpakkingen leeg bij het 
restafval. Dan wordt het in 
de afvalscheidingsfabriek 
uit het restafval gehaald. 

Niet
X bouw- en sloopafval
X snoeiafval
X asbest
X elektrische apparaten
X medicijnen

Ondergrondse container 
kapot of vol? Meld dit bij 
de gemeente via: 
– groningen.slimmelden.nl
– De app Slim Melden 
– Een Whatsapp bericht   
  naar 06 12 82 39 73
– Telefoonnummer: 14 050  
 (werkdagen van 09:00   
 tot 17:00 uur)

KLEIN CHEMISCH 
AFVAL

Wel
Klein chemisch afval
√ batterijen en accu’s
√ verfpotten
√ terpentine en    
 verdunner
√ medicijnen
√ lampen en tl-buizen
√ motorolie 

Klein chemisch afval kunt 
u als particulier inleveren 
bij een afvalbrengstation, 
chemokar of winkel. 
Op de Afvalwijzer vindt u 
de mogelijkheden bij u in 
de buurt.

GROFVUIL

Wel
Hebt u afval dat te groot 
is voor een ondergrondse 
container, kliko, verzamel-
container of vuilniszak? 
Als inwoner van de 
gemeente Groningen kunt 
u dit brengen naar een 
van de afvalbrengstations. 

Kijk voor meer informatie 
op gemeente.groningen.nl/
afvalbrengstations

In Groningen scheiden we ons afval. Dat doen we al heel goed, maar het kan nog beter. 
Helpt u mee door uw afval gescheiden in te leveren?

Op gemeente.groningen.nl/afval vindt u wanneer welk afval wordt opgehaald en de dichtstbijzijnde inleverpunten.

* Woont u op een adres waar de gemeente het afval inzamelt in ondergrondse containers? Dan hoeft u het gft-afval niet apart te houden. 
 U kunt het samen met het huishoudelijk afval in vuilniszakken in de ondergrondse container doen.


